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Ass                    Association des membres 

       de l´ordre des Palmes Académiques 

AM  P A 
         NORVEGE 

 

 
 

ÅRSMELDING 2014 
 
AMOPA Norvège ble stiftet 8. mars 2005 og har ved utgangen av 2014 44 medlemmer.  

 

Foreningens formål er å fremme fransk språk og kultur i Norge og bidra til styrket 

samarbeid mellom Norge og Frankrike, spesielt innenfor utdanning og forskning.  

 

Styret har i 2014 bestått av: 

Brynhild Sirevåg, leder 

Rolf Tobiassen, nestleder 

Else Boon, kasserer 

Turid Henriksen, web-master 

Kari Aaser Quarré, sekretær 

Bente Christensen, styremedlem 

 

Det ble dette året holdt 6 styremøter (27.02, 24.03., 19.05., 26.08., 17.10., 18.11.) og 6 

medlemsmøter, disse i samarbeid med Alliance Française. 

 

 

1. MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER. 

 

11. februar: «Le rôle de la constitution en France et en Norvège». Foredrag av 

Eivind Smith, Universitetet i Oslo 

 

6. mars : « L’apport des langues scandinaves au français. Histoire, méthodes et 
sources ». Foredrag av  Yann de Caprona. 
 

6. mai : « Jules Verne et la Norvège ». Foredrag av Per Johan Moe. 
 

6. september : « Le Canard Sauvage » av Henrik Ibsen. Théâtre de la Colline, Paris, 
gjestet Nationaltheateret i anledning Ibsen-festivalen. Forestillingen  ble etterfulgt av en 
middag på  Brasserie France. 
 
16. oktober : « La mer, la mort et l’amour. Marguerite Duras dans la lumière de la 
tradition ». Foredrag av Karin Gundersen. 
Bente Christensen ga en rapport fra seminaret som i sommer ble arrangert i Cerisy-la-
Salle om Marguerite Duras. 
 
20. november :  ”Les deux grandes guerres dans une perspective internationale”. 
Foredrag av Stein og  Øyvind Tønnesson. 
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Foredragene arrangeres i lokalene til Institut français i Oslo. AMOPA Norvège legger stor 

vekt på å samarbeide med andre foreninger med fransk tilknytning som Alliance 

Française, Souvenir Normand, l’Union des Français de l’Etranger/Section de Norvège og 

på kontakten med Institut français i Oslo. Derfor inviteres medlemmer av disse 

foreningene til våre medlemsmøter og våre medlemmer til tilsvarende møter i de nevnte 

foreningene.  

 

2. ANDRE AKTIVITETER OG TILTAK 

 

2.1. Tiltak til støtte for fransk språk. 

AMOPA Norvège har som sitt fremste prioriteringsområde å motivere ikke-

franskspråklige elever til å velge fransk som fremmedspråk. I samarbeid med den 

finske AMOPA-foreningen har dette gitt konkret utslag i opprettelsen av nettstedet 

http://pourlefrancais.com Claude Anttila, leder for den finske seksjonen, er ansvarlig 

for nettsiden. 

Det vil bli avholdt et seminar i Berlin 16. og 17. april 2015 der dette temaet vil stå i 

fokus. Initiativtakere er AMOPA Norvège v/Rolf Tobiassen og Turid Henriksen, AMOPA 

Finland v/Claude Anttila og AMOPA Nord-Tyskland v/Christine Kaiser. Prosjektet ble 

lansert for de utenlandske seksjonene under AMOPA´s årskongress i Nantes i juni der 

tre representanter for vår forening deltok (viseformann, styremedlem og et medlem 

av foreningen). Flere av seksjonene var interessert i å delta.  

I den forbindelse arrangerte AMOPA Norge i samarbeid med AMOPA Finland og 

AMOPA Nord-Tyskland fire møter i Berlin 8. og 9. desember 2014 for å forberede 

dette seminaret der vi sammen med Den franske ambassaden i Tyskland og tyske, 

østerrikske og sveitsiske fransklærere skal drøfte måter å markedsføre fransk på i 

tyskspråklige land. Den franske ambassaden i Tyskland holder lokaler for 

arrangementet ved Institut Français i Berlin. Vi foreslår at formannen i AMOPA 

Frankrike, Michel Berthet, holder åpningstale på seminaret, i tillegg til en 

representant for ambassaden. 

 
2.2 Kontakt med AMOPA France. 

Nestleder Rolf Tobiassen har siden 2011 har vært medlem av hovedstyret i AMOPA, 

og dette har bidratt til en nær kontakt mellom vår forening og AMOPA France. Han 

har tatt flere initiativ overfor hovedstyret, bl.a. tettere kontakt mellom de 

utenlandske seksjoner og utarbeidelse av en veiledning som skal gjøre det lettere å 

opprette utenlandske seksjoner. Rolf Tobiassen deltar også i komitéen som høsten 

2014 har arbeidet med en ny tekst til avtale mellom AMOPA France og de utenlandske 

seksjonene. Et viktig punkt i denne avtalen vil være seksjonenes mulighet til selv å 

avgjøre hvilket forhold de vil ha til AMOPA France: beholde dagens ordning eller få en 

større grad av uavhengighet.  

 

2.3. Opprettelse og utvikling av nettstedet til AMOPA Norvège. 

I 2013 fikk vår seksjon sin egen nettside http://amopanorvege.wordpress.com  Turid 

Henriksen var primus motor i forbindelse med dette arbeidet og er nå seksjonens 

webmaster. Det er en lenke fra vår nettside til AMOPA France 

http://www.amopa.asso.fr  

Turid Henriksen har hele dette året fortsatt å videreutvikle siden ved å komme med 

nyheter om vår seksjon og informasjon av generell interesse for våre medlemmer. 

 

2.4. Kontakt med Institut francais d´Oslo. 

17. oktober 2014 ble det avholdt et lunsjmøte mellom styret i AMOPA Norvège og den    

nye franske kulturråden i Oslo Frédéric Remay og hans kollega språkattaché 

Catherine Macquart-Martin, også hun nyutnevnt. Styret la frem foreningens program 

for 2014, våre prioriteringer når det gjelder samarbeidet med AMOPA France og vårt 

arbeid for å styrke franskens stilling i Norge og i ikke-franskspråklige land.  Det gledet 

oss å konstatere en stor interesse for vår forening og dens samarbeide med Institut 

français. 

http://pourlefrancais.com/
http://amopanorvege.wordpress.com/
http://www.amopa.asso.fr/
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2.5. OFNEC  

Da styret fikk vite at Universitetet i Oslo ikke lenger vil bidra til  

finansieringen av den norske studielederen ved Fransk-norsk senter ved  

Universitetet i Caen, skrev styret brev til den norske ambassadøren i  

Paris og til den franske ambassadøren i Oslo. Der uttrykte vi vår bekymring over 

utviklingen og ba ambassadørene engasjere seg på høyere hold ved å understreke 

hvor viktig OFNEC er for det fransk-norske samarbeidet, - noe de selv i 2013 hadde 

uttrykt i senterets jubileumsbok ved 30-årsjubileet. Begge ambassadørene svarte  

med positive brev, men uttrykte at universitetene har høy grad av  

selvstendighet, og at de ikke kunne annet enn å respektere deres  

beslutning. - Da en større delegasjon fra Universitetet i Caen, med  

rektor i spissen, kom til Oslo i vår for å prøve å få Universitetet til  

å skifte mening, deltok medlemmer av styret i et forberedende møte for å  

sette delegasjonen nærmere inn i situasjonen. 

 

 

 

Oslo 6. januar 2015 

 

 

    For styret 

    Kari Aaser Quarré 

    sekretær 


